
Xtra 2155

SNEL OPSTARTEN



Snelle installatie

Instellen van datum en tijd 

Na de eerste keer opstarten, LANGUAGE? verschijnt op hetzelfde scherm. 

1. Druk op         op de handset.
2. Indrukken     of      te selecteren de gewenste taal.
3. Druk op       . U hoort bevestigingsgeluiden en OK verschijnt op hetzelfde 
 scherm.
(Voor de versie Duo of Trio hoeft u slechts 1 handsets in te stellen; de andere 
handset (s) worden dienovereenkomstig aangepast)

2.     Instellen van datum en tijd

1.     Selectie van taal

Language

1 2 3

1. Druk op        op de handset in de modus standby.
2. Indrukken    of    om HS INST. te selecteren en druk vervolgens op        .
3. Indrukken    of    om DATUM&TIJD te selecteren en druk vervolgens op       .
4. Indrukken    or    om SET DATA te selecteren, druk vervolgens op       , 
             voer de dag, maand, jaar in en druk op       , voer tijd in (24 uur opmaak) en 
             minuten en druk op       . U hoort bevestigingsgeluiden.

Opmerking: als het cijfer verkeerd is ingevoerd tijdens het invoeren van datum 
en tijd, kunt op    of    drukken om de juiste positie te kiezen en het goede cijfer in 
te voeren.



Inhoud pakket  Xtra 2155

Het pakket bevat de volgende items:
1) Draadloos handset
2) Draadloos basis unit
3) Hoofd netstroomadapter
4) Telefoonsnoer
5) Telefoon plug converter (optioneel)
6) 3 stuks AAA 500mAh NiMH oplaadbare batterijen
7) Gebruikershandleidingen
8) 4 stuks reserve transparante fotohoesjes

Het extra duo en trio pakket bevat de volgende onderdelen:
1) Draadloos handset(s)
2) Draadloos handset lader(s)
3) Hoofd netstroomadapter(s)
4) AAA 500mAh NiMH oplaadbare batterijen 
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Bij het gebruik van de telefoonapparatuur moeten altijd de elementaire
veiligheidsmaatregelen worden gevolgd om risico van brand, elektrische schokken
en letsel te verminderen, inclusief:

1) Het lezen en begrijpen van alle instructies.

2)  Het opvolgen van alle waarschuwingen en instructies, vermeld op het product.

3)  Verwijder dit product uit het stopcontact voordat het wordt schoongemaakt. 
 Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen of spuitbussen. Gebruik een 
 vochtige doek om te reinigen.

4)  Om gehoorbeschadiging te voorkomen, moet iedereen die dit product 
 gebruikt op de hoogte zijn van het feit dat het product hard geluid kan 
 produceren wanneer de audio versterkerfunctie is ingeschakeld. 

5)  Gebruik dit product niet naast water (bijvoorbeeld, naast een bad, gootsteen,
 zwembad).

6)  Stel de telefoon niet bloot aan direct zonlicht of extreme koude omgeving. 
 Plaats de telefoon niet dicht bij een warmtebron zoals radiatoren, fornuizen, 
 enz.

7)  Overbelast geen stopcontacten en verlengsnoeren, omdat dit kan leiden tot
 risico op brand of elektrische schokken.

8)  Gebruik de telefoon NOOIT buiten tijdens onweer-ontkoppel de basis
 van de telefoonlijn en de het stopcontact als er in de buurt
 stormen zijn.

9)  Gebruik de telefoon niet om een gaslek te melden in de buurt van het lek.

10)  Gebruik alleen de geleverde NiMH (Nickel Metal Hydride) batterijen! De 
 werkingsduur voor de handsets zijn alleen van toepassing op de standaard
 batterijcapaciteiten.

11)  Het gebruik van ander typen batterijen of niet-oplaadbare batterijen/
 primaire cellen kan gevaarlijk zijn. Deze kunnen interferentie en / of schade 
 aan de unit veroorzaken. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld 
 voor schade die voortvloeit uit een dergelijke niet-naleving.

1.   BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

5
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12)  Gebruik geen vreemde laders. De batterijen kunnen beschadigd raken.

13)  Voer de batterijen veilig af. Dompel ze niet in water, niet verbranden, of leg 
 ze niet waar ze kunnen worden doorboord.

Laat u tijdens een stroomuitval met uw telefoon bellen.         

Is de handset eenmaal op het hoofdbasisstation geplaatst, voer dan het 
telefoonnummer in en druk vervolgens op          . De telefoonluidspreker wordt 

automatisch aangezet en de oproep wordt gemaakt.

1. Bij het overgaan van de telefoon, de handset op het basisstation houden en druk 
    op         om de oproep te beantwoorden. De telefoonluidspreker wordt 

    automatisch aangezet en de oproep wordt beantwoord.
2. Om het gesprek te beëindigen, druk op            .   

de duur van de back-up stroomuitval voor eenvoudige oproepbewerking is 
afhankelijk van de omgeving in de buurt, het batterijniveau en de 
telefooninstellingen.  

Als de handset uit het basisstation is, wordt/worden de geregistreerde handset(s) 
weergegeven “ZET OP BS V. VOEDEN” als de netspanning wordt onderbroken. 
Plaats de handset met voldoende batterijvermogen (niet lager dan         ) op het 
hoofdbasisstation om de back-up voor stroomuitval te activeren en de basis te 
starten.  
 
Als de handset al op het hoofdbasisstation staat, wordt automatisch de modus 
back-up voor stroomuitval (als deze voldoende batterijvermogen heeft) geactiveerd 
en start de basis totdat de handset weergeeft “VOEDING GEEN GHR”.  Indien er 
meer dan 1 handset is aangemeld, zal de andere handset “POWER STORING” 
weergeven.

Opmerkingen:

Voer een oproep uit met behulp van modus back-up voor stroomuitval alleen via 
de handset

Een oproep beantwoorden met behulp van modus back-up voor stroomuitval

2.  BACK-UP STROOMUITVAL

Deze back-up functie voor stroomuitval zou binnen de eerste 4 uur* van de 
stroomonderbreking moeten werken.
Tijdens een stroomuitval plaatst u de draadloze handset op basisstation, zodat u 
kunt bellen, zelfs wanneer de stroom uitvalt.    

•  De modus back-up voor stroomuitval zal niet werken als de batterijvermogen 
van de handset niet voldoende is.
•  Pak de stroomleverende handset niet op van het basisstation wanneer de 
modus back-up stroomonderbreking is geactiveerd. 
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Voor maximale dekking en vermindering van de interferentie, zijn hier enkele 
richtlijnen die u zou moeten overwegen wanneer u het basisstation plaatst:

- plaats deze op een handige, hoge en centrale locatie zonder obstakels tussen de 
  handset en het basisstation binnens.
- plaats het uit de buurt van elektronische apparaten zoals televisies, magnetrons, 
  radio's, personal computers, draadloze apparaten of andere draadloze telefoons.
- vermijd confrontatie met radiofrequentie zenders, zoals externe antennes van 
  mobiele telefoonstations.
- steek de stekker niet in hetzelfde circuit als andere belangrijke huishoudelijke 
  elektrische apparaten vanwege de mogelijkheid van interferentie. Probeer het 
  apparaat of het basisstation naar een ander stopcontact te verplaatsen.

Als de ontvangst van de locatie van een basisstation niet naar behoren is, verplaats 
deze dan naar een andere locatie voor een betere ontvangst.

Afhankelijk van de omgevingsomstandigheden, maar ook van ruimtelijke en 
structurele factoren, kan het bereik worden verkleind. Het bereik binnenshuis is 
normaal minder dan buitenshuis.

3.   LOCATIE

•  In de modus back-up voor stroomuitval werkt geen enkele basisfunctie, 
    inclusief het antwoordapparaat
•  Het kan maximaal 90 seconden duren voordat het proces van de back-up voor 
    stroomuitval is geactiveerd, omdat het basisstation en de handset(s) met 
    elkaar synchroniseren.
•  Indien er meer dan één handset is aangemeld bij het basisstation, moet de 
    handset op het hoofdbasisstation worden achtergelaten als een voeding van 
    het basisstation en kunt u de andere handset(s) gebruiken om te bellen zoals 
    normaal.
•  De handset moet altijd op het hoofdbasisstation blijven tijdens een gesprek.

1) Schuif de deksel van de batterijvakje naar beneden om te openen.

2) Plaats de 3 geleverde AAA NiMH oplaadbare batterijen, zoals aangegeven. Let 
    op de juiste richting van de polariteit.

4.   UW TELEFOON INSTALLEREN

4.1.     Het instellen en laden van de batterijen
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3) Schuif de deksel van de batterijvakje terug.

4) Plaats de handset op het basisstation en laad deze op gedurende 15 uur voordat
    de handset voor de eerste keer wordt gebruikt. 

1) Gebruik alleen de geleverde NiMH oplaadbare batterijen.

2) Als de handset gedurende lange tijd niet zal worden gebruikt, ontkoppel en 
    verwijder de batterijen om mogelijke lekkage te voorkomen.

Opmerkingen:

4.2.     Het basisstation aansluiten

1) Sluit het ene uiteinde van de telefoonsnoer aan op de telefoonaansluiting aan 
    de onderkant van het basisstation.

2) Sluit de korte uiteinde van de voedingsadapter aan op een voedingsaansluiting 
    op de onderkant van het basisstation.

3) Sluit de lange uiteinde van de voedingsadapter aan op een wandcontactdoos.

4) Sluit het andere uiteinde van de telefoonsnoer aan op de telefoonaansluiting 
    of microfilter.

5) Gebruik altijd de geleverde kabels in de doos.     
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4.3.     De lader aansluiten
Sluit de voedingsadapter aan op een wandcontactdoos.
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Als u een breedband lijn heeft
Als u uw telefoon aansluit op een lijn met een breedbandverbinding, moet u
een microfilter tussen de telefoon en de telefoonlijn plaatsen, anders kunt u 
interferentie krijgen tussen de telefoon en de breedband, wat problemen kan 
veroorzaken. In een vaste telefoon met breedband moet op elke telefoon een 
microfilter zijn aangesloten, niet alleen degene op het telefoonpunt waarmee uw 
modem is verbonden. Als u meer breedband microfilters nodig heeft, neem dan 
contact op met uw breedband leverancier.

5.1.     Overzicht handset

5.    KENNISMAKEN MET UW TELEFOON

1

11

2

12

3
4

5

10

6

9

13

7

8

 

1     LICHT INKOMEND GESPREK

• Knippert bij een inkomende oproep / het basisstation zoekt (paging) de handset.
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2     LICHT LAADNIVEAU  

3     

• Aan als de handset wordt opgeladen in de lader of basisstation. 

• In stand-by modus: Indrukken om naar het telefoonboek te gaan.

• In menumodus: Indrukken om door de menu-items te bladeren.
• In belmodus: Indrukken om het belvolume van de handset te verhogen.
• Tijdens het invoeren van namen of nummers in het telefoonboek: Indrukken om 
   de cursor naar rechts te bewegen.

4     

5     

• Tijdens een gesprek: Indrukken om een gesprek te beëindigen en terug te keren 
   naar de standby scherm.
• In de modus bewerking / voorkeuze: Indrukken om een karakter / cijfert te wissen.
• In modus menu / bewerken: Indrukken en vasthouden om terug te keren naar 
   de standby scherm.
• Tijdens bellen: Indrukken om het belsignaal van de handset te onderdrukken.

6     

• In menumodus: Indrukken om door de menu-items te bladeren.
• In standby modus: Indrukken om toegang te krijgen tot de nummerherhalingslijst.
• In belmodus: Drukken om het belvolume van de handset te verlagen.
• Tijdens het invoeren van namen of nummers in het telefoonboek: Indrukken om 
   de cursor naar rechts te bewegen.

7     

• In modus stand-by / voorkeuze: Indrukken om te bellen.
• Tijdens het bellen: Indrukken om een oproep te beantwoorden.
• Tijdens een gesprek:  Indrukken om de telefoonluidspreker aam/uit te zetten.

8     

• Indrukken om een menu-item te kiezen. 
• Indien in een menu: Indrukken om een item te kiezen of een invoer of instelling 
   op te slaan.

9     

• Indrukken om de in het geheugen A, B, C of D opgeslagen telefoonnummer te 
   bellen.

, , ,
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10   ALFANUMERIEK TOETSENBORD/ */ #

• In de modus standby / voorkeuze / bewerking / tijdens een gesprek: Indrukken 
   om tekens / nummers in te voeren.
• Druk op een willekeurige toets om in inkomend gesprek te beantwoorden.

• Druk op      om te schakelen tussen hoofdletters en kleine letters tijdens het 
   invoeren van tekens.
• Tijdens een gesprek: Indrukken en vasthouden       om een inkomende oproep te 
   beantwoorden, wanneer u een waarschuwing voor een wisselgesprek ontvangt*.

• Indrukken om de helderheid en geluidssterkte via het oortje tijdens een gesprek 
   te verbeteren.  

                  Waarschuwing: Het product kan een hoog geluidsvolume produceren.   
Wees extra voorzichtig wanneer u de toets audio-boost gebruikt, aanbevolen 
wordt het geschikte volume aan te passen door het minimum in te stellen en 
schakel en vervolgens de toets audio-boost aan te zetten.   

11  

• Tijdens een gesprek: Indrukken om het volume te verhogen / te verlagen.

12  

• Geluidservaring: kies “Natuurlijk”, "Laag” of “Hoog” tijdens een gesprek.

13  

Laag 
(laagste positie)

Natuurlijk 
(midden positie)

Hoog
(hoogste positie)
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5.2.     Overzicht Basisstation

1
2 8 9

6

5

10

11

4

3

7

1   INKOMEND GESPREKLICHT

• Knippert bij een inkomend gesprek.
• Aan als de telefoon in gebruik is.
• Aan als het apparaat is aangemeld.
• Aan als een andere telefoon op dezelfde lijn aanwezig is.

2   BERICHT LICHT    (           )

3   SNELKIES TIOETSEN (A, B, C, D)

• Aan als het antwoordsysteem aan is.
• Knippert als er nieuwe berichten / memo's in het antwoordsysteem zijn.
• Knippert langzaam bij het indrukken van           voor langzaam afspelen.

• Indrukken om de opgeslagen telefoonnummer te bellen.

1 2 3

22mmx22mm

22mmx22mm

22mmx22mm
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• Indrukken om het huidige bericht vanaf het begin te herhalen. 
• Tweemaal indrukken om terug te gaan naar het vorige bericht.

4   

• Indrukken om het bericht af te spelen.
• Opnieuw indrukken om het afspelen van het bericht te stoppen.

5   

• Indrukken om het bericht dat momenteel wordt afgespeeld te verwijderen.
• In stand-by modus: Lang indrukken om oude berichten te verwijderen.

6   

• Indrukken om het antwoordapparaat aan te zetten.
• Nogmaals indrukken om het antwoordapparaat uit te zetten.

7   

• Indrukken voor het langzaam afspelen van het bericht.

8   

• Indrukken om een gesprek te beginnen, beantwoorden of te beëindigen via de 
   basis luidspreker.
• Oranje LED is aan tijdens de modus luidspreker.

9   

• Indrukken om de handset te zoeken (paging). Deze zal ongeveer 60 seconden 
   rinkelen. 

10   

• Tijdens een gesprek: Omhoog en omlaag schuiven om het volume te verhogen / te 
   verlagen.
• Tijdens afspelen bericht: Indrukken om het volume aan te passen.

*Afhankelijk van technische beschikbaarheid van deze dienst bij de lokale vaste lijn exploitant a reserva 
  de disponibilidade de serviço do operador da linha fixa.

11   
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Volledig batterijvermogen.

2/3 batterijvermogen.

1/3 batterijvermogen.

Knippert als de batterij laag is en opgeladen moet worden.

De telefoonluidspreker is in gebruik.

Aan: als het belsignaal van de handset is uitgeschakeld.

verschijnt als de signaalsterkte sterk is. 
verschijnt als de signaalsterkte gemiddeld is.

verschijnt als de signaalsterkte zwak is.

Uit als de handset buiten bereik van de basis is.

Aan: wanneer er nieuwe Voice Message Waiting (VMWI) 
is ontvangen die nog niet is gelezen*. 
Verdwijnt als alle spraakberichten zijn gelezen. 
(Afhankelijk van netwerk service)*

Aan: Nieuwe oproeplijst - Gemiste en nieuwe oproepen.

Aan: als de invoer in de oproeplijst een opgeslagen 
contact is n de zwarte lijst.

Aan: Het antwoordsysteem (TAM) is aangezet.
Knippert: als nieuwe TAM bericht is ontvangen.
Uit: Het antwoordsysteem (TAM) is uitgezet.

Aan: als een alarm is ingesteld.
Aan: als een alarm uit is.

Aan: als audio booster is geactiveerd (in oortje modus).
Uit: als audioversterking is gedeactiveerd.

Aan: als de telefoonlijn in gebruik is.
Knippert: bij een inkomend gesprek.

Weergave 
pictogrammen Omschrijving

5.3   Weergave pictogrammen en symbolen van de LCD
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Hoofdmenu

OPR. LIJST

TELEFOONBK

Eerste invoer

Laatste invoer

ALLES

...

DETAILS

TOEV. ZL

TOEV. TB

WISSEN

WIS ALLES

...

BEVESTIG?

TOEVOEGEN

BEVESTIG?

BEWERKEN

BEKIJKEN

WISSEN

TOEV. ST

TB STATUS

WIS ALLES

NUMMER

ZWRT LIJST

INTERN

TOEVOEGEN

... BEKIJKEN

GEDWONGEN

BASIS

BS INST. BS BELT.

BELT. VOL.

BEWERKEN

NUMMER

NAAM

NAAM

SNELKIEZEN TOETS1 TOEVOEGEN

TOETS 2 BEKIJKEN

... BEWERKEN

NUMMER

TOETS 9 WISSEN

WISSEN BEVESTIG?

WIS ALLES

TB STATUS

MELODIE 1

...

MELODIE 5

VOLUME 5

UIT  

AAN

UIT

FLITS TIJD KORT

...

BEVESTIG?

NAAM

NAAM

NUMMER

BEVESTIG?

TOETS 1

TOETS 2

...

TOETS 9

BEVESTIG?

BEVESTIG?

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5

6.     MENULIJST

Eerste invoer

Laatste invoer

Eerste invoer

Laatste invoer
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HS INST. BEL SETUP

LANG

MEDIUM

EXT. BELT.

INT. BELT.

TOON SETUP

MELODIE 1

MELODIE 10

...

...

MELODIE 10

MELODIE 1

BELT. VOL.

TOETSTOON

BATT. TOON

ANTW. SYS

ITALIANO

DUTCH

ESPAÑOL

BEREIKTOON

TAAL ENGLISH

AAN

FRANCAIS

PORTUGUÊS

DATUM&TIJD

REGISTR.    

AUTOM.ANTW    

STANDAARD BEVESTIG?

BEVESTIG? 

AAN

TERUGSP.

MEMO

TAM AAN/UI

DATA FORM

TIJD FORM

SET DATA TIJD INST.

DD-MM-YY

MM-DD-YY

24 HR

12 HR

DEUTSCH

VOLUME 5

UIT  

AAN

UIT  

UIT  

UIT  

AAN

...

UIT  

AAN

UIT  
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UIT

STARTANTW. SMS

ANTW. LAAT

WISSEN

2 RINGEN

OPNEMEN

6 RINGEN

4 RINGEN

OPNEEMTIJD

DIRECT GEH TOEVOEGENA

..B..C..D STEM TAG

AFST TOEG

WIJZ. PIN

AAN

MSG ALERT

BEKIJKEN

WISSEN

BEWERKEN

BEVESTIG?

8 RINGEN

TIJDSBESP

60 S

120 S

UIT

AAN

UIT

NUMMER

WISSEN

OPNEMEN

START

NAAM

00

ONEINDIG

180 S

10 RINGEN

MELODIE

HERINNERNG

STEM MEMO

MELODIE 10

HERNOEM

UIT

WISSEN

ALARM 1

…ALARM 10

AAN / UIT

START

...

MELODIE 1

AAN

DAGELIJKS

MA-VRIJ

ZA-ZO

EEN KEERTIJD INST.

BELSCHERM AANZET TAM
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PRAT TOETS AAN

UIT

AAN / UIT

OPNEMEN

1. Druk op        op de handset in de modus standby.
2. Indrukken    of    om HS INST. te selecteren en druk vervolgens op        .
3. Indrukken    of    om DATUM&TIJD te selecteren en druk vervolgens op       .
4. Indrukken    or    om SET DATA te selecteren, druk vervolgens op       , 
             voer de dag, maand, jaar in en druk op       , voer tijd in (24 uur opmaak) en 
             minuten en druk op       . U hoort bevestigingsgeluiden.

Opmerking: als het cijfer verkeerd is ingevoerd tijdens het invoeren van datum 
en tijd, kunt op    of    drukken om de juiste positie te kiezen en het goede cijfer in 
te voeren.

Opmerking: Wanneer de taal wordt gewijzigd, veranderen de teksten van het 
LCD scherm, sprekend cijfer en standaard uitgaande bericht van het 
antwoordapparaat overeenkomstig.

7.     UW TELEFOON GEBRUIKEN
7.1     Instellen van datum, tijd en taal
7.1.1     Instellen van datum en tijd  

7.1.2     Wijzigen taal  

1. Druk op        op de handset in de modus standby.
2. Indrukken    of    om HS INST.(1)  te selecteren en druk vervolgens 
 op       . 

3. Indrukken    of    om TAAL(2) te selecteren en druk vervolgens op        .

4. Selecteer de gewenste taal en druk op       . U hoort bevestigingsgeluiden.

EN
HS SETTING REGL. COMB MT-EINSTEL IMP PORTAT HS INST. CONF SUPL CONF TERM

FR DE IT NL ES PT

EN
LANGUAGE LANGUE SPRACHE LINGUA TAAL IDIOMA IDIOMA

FR DE IT NL ES PT

(1)

(2)
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Handset: Voer het telefoonnummer in en druk op          om het nummer te kiezen. 

Indrukken          om de invoer te wissen.

7.2     Bellen, beantwoorden, een gesprek beëindigen
7.2.1     Bellen
7.2.1.1.     Voorbereidend kiezen

Handset: Indrukken          om de lijn te nemen en het telefoonnummer in te voeren.

7.2.1.2.     Direct kiezen

Druk op A, B, C, …of H toets op de handset of foto A, B, C, D toets op de basis om 
te bellen. Opmerking: Voorafgaand aan het bellen, moeten de toetsen A, B, C, D 
worden geprogrammeerd, zie paragraaf 7.3.

Druk lang op een van de toetsen 1 t/m 9 op de handset om te bellen.

Gebruiken van draadloos handset:

Tijdens een oproepverbinding,
Gebruiken van draadloos handset:

Telefoonbasis gebruiken:
Tijdens de luidsprekermodus, druk op          m een gesprek te beëindigen.

Telefoonbasis gebruiken:

Indrukken          om een oproep te beantwoorden. 

Indrukken          OF plaats de handset op het oplaadstation om een gesprek te 

beëindigen. 

Als de handset niet in het oplaadstation staat, wanneer de telefoon overgaat, druk 

dan op          om de oproep te beantwoorden.

Als de handset wel in het oplaadstation staat, neem dan de handset op om een 

oproep automatisch te beantwoorden.

7.2.1.3.     A, B, C, D toets kiezen

7.2.1.4.     Snelkiestoets bellen (Toets 1 t/m 9)

7.2.2.   Een oproep beantwoorden

7.2.3.   Een oproep beëindigen
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7.3. Instellen van foto A, B, C, D geheugentoetsen    

1. Druk op       op de handset in de modus standby.
2. Indrukken    of    om DIRECT GEH te selecteren en druk vervolgens op        .
3. Indrukken    of    om A, B, C, D te selecteren en druk vervolgens op       .
4. Kies TOEVOEGEN en druk vervolgens op       , voer het telefoonnummer in 
 en voer dan zijn/haar naam in en druk op       . U hoort bevestigingsgeluiden. 

Opmerking: tijdens het invoeren van nummer of naam kan een nummer of letter 
worden gewijzigd door indrukken van          , de laatste nummer of letter wordt 
verwijderd.

Opmerking: ongeveer 15 seconden opnametijd per geheugen.
Bij het bellen van een nummer afgestemd op foto A, B, C, D t wordt een belsignaal 
met opgenomen stem aangekondigd vanaf de handset en het basisstation totdat u 
drukt op         van de handset of indrukken         op het basisstation om te 
beantwoorden.

1. Druk op       op de handset in de modus standby.
2. Indrukken     of    om DIRECT GEH te selecteren en druk vervolgens op       .
3. Indrukken     of    om A, B, C, D te selecteren en druk vervolgens op       .
4. BEKIJKEN verschijnt, indrukken     of     om STEM TAG te selecteren en druk 
 vervolgens op       .
5. START verschijnt en druk dan op        .
6. SPELEND STEM TAG… verschijnt.  Uw opgenomen stem wordt automatisch 
 afgespeeld.

1. Doorgaan met paragraaf 7.3.1.1 en druk op        .
2. BEKIJKEN verschijnt, Indrukken    of    om STEM TAG te selecteren en druk 
 vervolgens op        .
3. Indrukken    of    om OPNEMEN te selecteren en druk vervolgens op        .
4. OPNEMEN… verschijnt, dan kunt u spreken (beter met luide stem) na een 
 geluidstoon voor het microfoongedeelte van de handset (naast toets 0).
5. Druk op        om de opname te beëindigen.
6. Uw opgenomen stem wordt automatisch afgespeeld.

7.3.1.     Via handset
7.3.1.1.     Voer het nummer en de naam in  

7.3.1.2.     Opnemen van uw eigen spraaklabel  

7.3.1.3.     Afspelen spraaklabel



1. Druk op       op de handset in de modus standby.
2. Indrukken     of     om DIRECT GEH te selecteren en druk vervolgens op       .
3. Indrukken     of     om A, B, C, D te selecteren en druk vervolgens op        .
4. BEKIJKEN verschijnt en druk op      of     om BEWERKEN te selecteren en druk 
 dan op         .
5. Voer nummer in en druk dan op        .
6. Voer naam in en druk dan op        .
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1. Herhaal de stappen t t/m 4 in paragraaf 7.3.1.3.
2. START verschijnt, indrukken     of     om WISSEN te kiezen en druk dan 
 op        .
3. RESET NAAR STANDAARD wordt getoond.  U hoort bevestigingsgeluiden.

7.3.1.4.     Verwijderen spraaklabel

1. Druk op       op de handset in de modus standby.
2. Indrukken     of     om DIRECT GEH te selecteren en druk vervolgens op        .
3. Indrukken     of     om A, B, C, D te selecteren en druk vervolgens op         .
4. BEKIJKEN verschijnt en druk dan op        .
5. Record (naam en nummer) wordt getoond.

7.3.1.5.    Bekijk de opname van de fotogeheugen

Opmerking: tijdens het invoeren van nummer of naam kan een nummer of letter 

worden gewijzigd door indrukken van           , de laatste nummer of letter wordt 

verwijderd.

Indrukken          om terug te keren naar vorig menu of lang indrukken          om 

terug te keren naar standby modus.

Indrukken          om terug te keren naar vorig menu of lang indrukken          om terug 

te keren naar standby modus.

7.3.1.6.    Bewerk de opname van de fotogeheugen

7.4.    Instellen oortje en handsfree volume
Er zijn 6 niveaus om uit te kiezen voor het volume van het oortje in de draadloze 
handset en handsfree volume via de volume schuifschakelaar (zie paragraaf 5.1 
en 5.2). 

Telefoonbasis gebruiken:

Omhoog en omlaag schuiven   
om volume van 1 tot 6 te 
kiezen.  

Gebruiken van draadloos handset:

Omhoog en omlaag schuiven   om 
volume van 1 tot 6 te kiezen.   De 
huidige instelling wordt weerge-
geven in het LCD scherm.
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7.5.    Audioversterking

Gebruik de functie voor audioversterking om de helderheid en luidheid van de stem 
van uw beller op het oortje van de draadloze handset te verbeteren wanneer u naar 
een bericht of een aankondiging luistert. 

De audioversterking aanzetten:
Terwijl u in gesprek bent of naar een bericht of een aankondiging luistert met het 
oortje van de handset :

:
Gebruiken van draadloos handset door indrukken         aan de zijkant van handset.
De audioversterking uitzetten: 
Opnieuw indrukken         aan de zijkant van de handset. 

Opmerking: Functie audioversterking gaat uit na beëindigen gesprek.

                  Waarschuwing: Het product kan een hoog geluidsvolume produceren.   
Wees extra voorzichtig wanneer u de toets audioversterking gebruikt, aanbevolen 
wordt het geschikte volume aan te passen door het minimum volume in te stellen 
en vervolgens de toets audioversterking aan te zetten.     

Met de equalizerfunctie op de handset kunt u de kwaliteit van de handset audio 
aanpassen aan uw gehoor.

7.6.     Equalizer

1. Omhoog en omlaag schuiven van                  op de handset om te selecteren 
“Natuurlijk”, "Laag” of “Hoog”  (zie paragraaf 5.1 item 13 (draadloos handset)

In standby modus:

Iedere draadloze handset slaat de laatste 10 gebelde nummers op (elk maximaal 
17 cijfers ) in de herhalingslijst. De nummers voor herhaald kiezen worden niet door 
alle systeemtoestellen gedeeld.  

1. Indrukken       .
2. Indrukken     of      herhalen oom door de lijst te bladeren. De handset piept 
 twee keer aan het einde van de lijst.
3. Als de gewenste invoer verschijnt, druk op           om te bellen.

7.7.     Herhaald bellen
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Tijdens een gesprek:

1. Indrukken      .
2. Indrukken     of      herhalen oom door de lijst te bladeren. De handset piept 
 twee keer aan het einde van de lijst.
3. Als de gewenste invoer verschijnt, druk op       om te bellen.

8.      Telefoon instellen

Handset belsignaal instellen:
Indrukken     of     in de handset om het belvolume van de handset aan te passen.
OF

1. Druk op        op de handset in de modus standby.
2. Indrukken    of     om HS INST. te selecteren en druk vervolgens op         .
3. Selecteer BEL SETUP door        op te drukken.     
4. Indrukken    of    om EXT. BELT. te selecteren, INT. BELT. of BELT. VOL. en 
 druk vervolgens op        .
5. Na het selecteren op       drukken om instelling te bevestigen. U hoort 
 bevestigingsgeluiden.
 U hoort bevestigingsgeluiden.

8.1.     Instellen beltoon en volume

Opmerkingen: 

EXT. BELT. betekent beltoon (totaal 10 voor de handset en 5 voor basisstation) zal 
overgaan bij externe oproep.
INT. BELT. betekent beltoon (totaal 10 voor de handset en 5 voor basisstation) zal 
overgaan bij interne oproep (tussen basisstation en handset, of uit 2 of meer 
handsets die zijn aangemeld bij het basisstation).
BELT. VOL. is UIT, VOLUME 1 tot VOLUME 5.

Base belsignaal instellen:

1. Druk op       op de handset in de modus standby.
2. Indrukken     of     om BS INST. te selecteren en druk vervolgens op        .
3. Herhaal stap 3 t/m 5 van de paragraaf hierboven.

8.2. Attentietoon instellen
De attentietoon kan bij de draadloze handset worden inschakelen als de batterij 
bijna leeg / buiten bereik is gedetecteerd en de toetstoon aan of uit kan zijn.

Wanneer de telefoon overgaat, kunt u de beltoon van de handset tijdelijk stilzetten 

door indrukken van          echter zonder de oproep te verbreken. De volgende 

oproep gaat normaal over op het vooraf ingestelde volume.



1. Druk op        bij standby.
2. Indrukken     of     om HS INST. te selecteren en druk vervolgens op        .
3. Indrukken     of     om TOON SETUP te selecteren en druk vervolgens op        .
4. Indrukken     of     om TOETSTOON, BATT. TOON, of BEREIKTOON te selecteren 
 en druk vervolgens op        .
5. Indrukken     of     om AAN of UIT te selecteren en druk vervolgens op       . 
 U hoort bevestigingsgeluiden.
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1. Druk op       bij standby.
2. Indrukken    of    om HS INST. te selecteren en druk vervolgens op        .
3. Indrukken    of    om DATUM&TIJD te selecteren druk vervolgens op        .
4. Indrukken    of    om DATA FORM te selecteren en druk vervolgens op       , 
 selecteer de gewenste formaat datum (DD-MM-YY of MM-DD-YY), OF
5. Indrukken    of    om TIJD FORM te selecteren en druk vervolgens op        , 
 selecteer de gewenste formaat tijd (24 HR of 12 HR).
6. Druk op        om te bevestigen. U hoort bevestigingsgeluiden.

8.3.    Datum en tijd instellen

8.4.     Spraakcijfer  
U kunt de hoorbare gesproken toon in- of uitschakelen die wordt uitgesproken als 
u tijdens een gesprek op de beltoets van de handset . 
1. Druk op        bij standby.
2. Indrukken     of     om PRAT TOETS te selecteren en druk vervolgens op  
 om AAN of UIT te selecteren.
3. Druk op       om te bevestigen. U hoort bevestigingsgeluiden.
Opmerking: gesproken taal van spraakcijfer is hetzelfde als de taal van sectie 7.1.2.

8.5.     Wijzigen van knippertijd

8.6.     De telefoon resetten
U kunt de telefoon resetten naar de standaardinstellingen met behulp van de 
handset. Na het resetten, worden al uw persoonlijke instellingen verwijderd en 
hersteld naar de standaard fabrieksinstellingen, maar uw telefoonboek en andere 
geheugens blijven ongewijzigd, behalve de nummerherhalingslijst.

1. Druk op        bij standby.
2. Indrukken     of     om BS INST. te selecteren en druk vervolgens op        .
3. Indrukken     of     om FLITS TIJD te selecteren en druk vervolgens op       .
4. Indrukken     of     om de gewenste knippertijd te selecteren. (KORT, MEDIUM, 
 LANG zijn als keuze beschikbaar), druk vervolgens op       om te bevestigen.   
 U hoort bevestigingsgeluiden
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1. Druk op       bij standby..
2. Indrukken     of     om HS INST. te selecteren en druk vervolgens op        .
3. Indrukken     of     om STANDAARD te selecteren en druk vervolgens op         , 
 BEVESTIG? wordt getoond, druk vervolgens op        om te bevestigen. 
 U hoort bevestigingsgeluiden.

8.7.     Aanmelden 
Uw handset en telefoonbasis is vooraf aangemeld. Indien om enige redenen de 
handset niet bij het basisstation is aangemeld, ZET OP BS V. VOEDEN wordt 
weergegeven op het scherm van de handset. Als deze uit het basisstation is en
         verschijnt op het scherm, meld dan uw handset aan volgens de volgende 
procedure.

1. Wees er zeker van dat de handset uit het basisstation is en ZET OP BS V. 
 VOEDEN voordat u begint met aanmelden. 
2. Indrukken en vasthouden       op de telefoonbasis in standby modus voor 
 ongeveer 5 seconden totdat het binnenkomende oproeplicht LED balk op 
 de  telefoon basisstation gaat branden.
3. Druk op       op de handset bij standby.
4. Indrukken     of     om HS INST. te selecteren en druk vervolgens op        .
5. Indrukken     of     om REGISTR. te selecteren en druk vervolgens op       , 
 AANMELDEN verschijnt en knippert 

Mislukt het aanmelden dan toont het scherm van de telefoonbasis ZET OP BS V. 
VOEDEN. Herhaal bovenstaande procedure. 

8.8.    Handset zoeken
U kunt de handset zoeken door eenmaal indrukken van      op het basisstation. 

Alle aangemelde handsets bij het basisstation zullen de paging toon laten horen en 
“PAGING” wordt getoond op het LCD scherm van de handsets.  
De paging kunt u beëindigen door indrukken           ,          , op elke willekeurige 
handset of      op het basisstation.

8.9.   Conferentiegesprek
Maximaal 5 draadloze handsets en de telefoonbasis kunnen tegelijkertijd deelnemen 
aan een externe oproep. 
Om deel te nemen aan een gesprek met een draadloze handset:

• Indrukken          deelnemen aan de oproep.

• Indrukken          of plaats de handset in het basisstation of handset lader om het 

gesprek te beëindigen.

Opmerking: Komt er tijdens de paging een oproep binnen, dan gaat de telefoon 
over met de binnenkomende oproep in plaats van paging.
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Om deel te nemen aan een gesprek met de telefoonbasis:
• Indrukken      (luidsprekermodus) om deel te nemen aan het gesprek. 
• Opnieuw indrukken      om het gesprek te beëindigen.

1.  Indrukken       en druk vervolgens op    of    om INTERCOM te selecteren 
 en druk ervolgens op        .
2.  Als u twee of meer draadloze handsets heeft, druk dan op    of    om het 
 gewenste apparaat te selecteren device en druk vervolgens op        .
3.  De externe oproep wordt in de wacht gezet en de draadloze handset toont 
 BELLEN HS 2 of BELLEN BASIS.
 Het betreffende apparaat gaat over.
4.  Om de oproep te beantwoorden op het betreffende apparaat, druk op,          , 
 of ieder willekeurige kiestoets. 
 OR
 Om de oproep op het basisstation te beantwoorden, indrukken   
 (luidsprekermodus). 

8.10.   Een gesprek doorschakelen
Tijdens een extern gesprek, kan het gesprek worden doorgeschakeld van een 
draadloze handset of de telefoonbasis naar een ander systeemapparaat. 

Tijdens een gesprek: 

Doorschakelen van een gesprek met een draadloze handset:

5. Indrukken          op de bellende handset om het gesprek door te verbinden 
 naar een extra handset of basisstation.

Tijdens een gesprek: 

1. Als de handset(s) in het basisstation wordt(worden) gezet, haal deze dan 
 weg van de houder, het gesprek wordt automatisch overgebracht van 
 het basisstation naar de handset.
2. Als de handset(s) niet op het basisstation of de oplader staat(staan), druk 
 dan op          om de conference oproep te starten tussen basis- en externe 

 oproep. Druk vervolgens op      van het basisstation om de oproep door te 
 schakelen naar de handset.

Doorschakelen van een gesprek met de telefoonbasis: 

Gebruik de intercomfunctie voor gesprekken tussen twee draadloze handsets of 
tussen draadloze handset en basisstation.

In standby modus.

8.11.   Intercom  



1. Druk op       wanneer stand-by.
2. Druk op    of    om HS INST. te kiezen en druk dan op        .
3. Druk op    of    om AUTOM.ANTW. Te kiezen en druk dan op         .
4. Druk op    of    om AAN te kiezen.
5. Druk op       voor bevestiging.  U hoort bevestigingsgeluiden.

1. Druk op    of    om BS INST. te kiezen en druk dan op        . 
2. Druk op    of    om GEDWONGEN te kiezen, druk dan op       om AAN te 
 kiezen.
3. Druk op       voor bevestiging. U hoort bevestigingsgeluiden.

1. Herhaal de hierboven beschreven items 1 en 2.
2. Druk op     of     om GEDWONGEN te kiezen, druk dan op       om UIT te 
 kiezen.
3. Druk op        voor bevestiging. U hoort bevestigingsgeluiden.

8.12.   Een oproep beantwoorden  

8.13.  Gedwongen beltoon

1. Indrukken          en druk vervolgens op       en hierna op    of    om INTERCOM 
 te selecteren en druk vervolgens op        .
2. Als u twee of meer draadloze handsets heeft, druk dan op    of    om het 
 gewenste apparaat te selecteren device en druk vervolgens op        .
3. De draadloze handsets tonen BELLEN HS 2 en het betreffende apparaat 
 gaat over.
4. Om de oproep te beantwoorden op het betreffende apparaat, druk op,         ,
 of ieder willekeurige kiestoets. 

Als de handset zich niet in het laadstation bevindt:
Wanneer de telefoon overgaat, druk op        om een oproep te beantwoorden.
Bevindt de handset zich op het basisstation en als AUTO BEANTWOORDEN op 
AAN staat:
Wanneer de telefoon overgaat, de handset opnemen, om een oproep te 
beantwoorden.

Wanneer de eerste oproep niet wordt opgenomen en dezelfde beller binnen 5 
minuten opnieuw belt, worden het belniveau van de handset en basis automatisch 
op maximum gezet, om ouderen of mensen die mogelijk niet bij de telefoon zijn te 
waarschuwen voor de telefoon die overgaat. Druk op       op de handset in stand-by 
modus.

Indien u de functie Gedwongen beltoon uitschakelt.:

OR, om de oproep op het basisstation te beantwoorden, indrukken   
 (luidsprekermodus) 
Opmerking: het product is niet voorzien van een  intercomfunctie die wordt gestart 
vanaf het basisstation naar de handset.
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8.11.1.   Intercom gestart vanaf een draadloos telefoontoestel



8.14.  Eco modus instelling
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9. OPROEPEN SCHERM (Netwerk afhankelijk)

Deze functie is beschikbaar als u zich geabonneerd heeft op de Caller Line 
Identification dienst bij uw telefoondienst provider. 

9.1.   De oproeplijst bekijken
Alle ontvangen oproepen worden opgeslagen in de oproeplijst met de nieuwste 
oproep bovenaan de lijst. Bij volle oproeplijst wordt de oudste oproep vervangen 
door een nieuwe oproep. Het laatste oproeplogboek wordt alleen opgeslagen als 
het hetzelfde oproepnummer is.
Wanneer het aantal cijfers van het inkomende nummer meer dan 10 is, worden de 
erste 9 cijfers in de oproeplijst weergegeven, vervolgens kunt u op de toets    
drukken om alle cijfers te zien.

Als het nummer van de beller is uitgeschakeld om bellerinformatie te verzenden, 
wordt NT BESCH. weergegeven.
Als het nummer van de beller niet is opgegeven, wordt ONDERDR. weergegeven.

Als in standby drie onbeantwoorde oproepen met een ander oproepnummer worden 
ontvangen, wordt NIEUWE OPROEPEN weergegeven. Telkens wanneer u een invoer 
van de oproeplijst met      pictogram bekijkt, neemt het aantal nieuwe oproepen met 
één af. Wanneer u alle nieuwe oproepen hebt bekeken, wordt het      pictogram niet 
meer weergegeven. 

Als het inkomende telefoonnummer overeenkomt met de laatste 7 cijfers van een 
telefoonnummer in uw telefoonboek, komt de naam die op het scherm verschijnt 
overeen met de corresponderende naam in uw telefoonboek.

Uw telefoon kan maximaal 30 ontvangen oproepen opslaan met datum/tijd informatie 
in de oproeplijst. Het nummer wordt weergegeven op het LCD scherm als de telefoon 
overgaat. Klopt het nummer met een van de ingevoerde nummers in uw privé 
telefoonboek, dan wordt de naam van de beller, opgeslagen in de privé telefoonboek, 
weergegeven met het nummer. 

1. Druk op        wanneer stand-by. 
2. Druk op    of    om HS INST. te kiezen en druk dan op        . 
3. Druk op    of    om MODO ECO. te kiezen en druk dan op       .
4. Druk op    of    om AAN oder UIT te kiezen.
4. Druk op       voor bevestiging. U hoort bevestigingsgeluiden.
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1. Selecteer een gewenste invoer van de oproeplijst en druk vervolgens op        .
2. Indrukken     of    om TOEV. TB te selecteren en druk vervolgens op       .
3. Telefoonnummer wordt weergegeven, druk op        voor bevestiging.
4. De naam van de beller wordt weergegeven. Is dit een lege naam, dan kunt u 
 de naam toevoegen.
5. Druk op        om te bevestigen. U hoort bevestigingsgeluiden.

1. Selecteer een gewenste invoer van de oproeplijst en druk vervolgens op         .
2. Indrukken    of    om TOEV. ZL te selecteren en druk vervolgens op        .
3. Telefoonnummer wordt weergegeven, druk op        voor bevestiging.

9.2.    Opslaan van een oproeplijstnummer in het 
 telefoonboek  

9.3.    Opslaan van een oproeplijstnummer in de zwarte lijst

4. Druk op        om de details van het oproeplogboek te bekijken, inclusief 
 datum en tijd. (Datum/Maand en Tijd verschijnen respectievelijk in de 
 linker- en rechterkant van de onderste rij)
5. Indrukken           om terug te keren naar vorig menu of lang indrukken           

 om terug te keren naar standby modus.

1. Druk op       en vervolgens indrukken     of     om OPR. LIJST te selecteren, druk 
 op        om de weergavegeschiedenis van het oproepnummer te bekijken. 
2. Indrukken    of    om door de call log te bladeren.
3. Druk op       , DETAILS wordt weergegeven.

In standby modus: 

1. Selecteer een gewenste invoer van de oproeplijst.
2.  Indrukken     or     om WISSEN te selecteren en druk vervolgens op         .
3. BEVESTIG? wordt getoond, druk op        om te bevestigen. U hoort 
 bevestigingsgeluiden.

9.4.    Verwijder een invoer van de oproeplijst

9.5.    Verwijder alle invoeren van de oproeplijst
1.  Selecteer een gewenste invoer van de oproeplijst.
2.  Indrukken     of     om WIS ALLES te selecteren en druk vervolgens op        .
3.  BEVESTIG? wordt getoond, druk op        om te bevestigen. U hoort 
 bevestigingsgeluiden.

U hort een toon in het oortje van de handset of luidspreker als iemand belt terwijl 
u al een gesprek heeft.

9.6.    Oproep in wacht

4. De naam van de beller wordt weergegeven. Is dit een lege naam, dan kunt 
 u de naam toevoegen.
5. Druk op        om te bevestigen. U hoort bevestigingsgeluiden.
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Door te abonneren op uw provider kunt u uw oproepen doorschakelen naar een 
voicemailbox wanneer u afwezig bent. Neem contact op met uw provider voor 
meer informatie.

Als nieuwe berichten worden ontvangen, verschijnt de New voicemail en           op 
het scherm. De           verdwijnt nadat u de voicemailberichten hebt beluisterd. 

9.7.   Voicemail (Netwerk afhankelijk)

10. TELEFOONBOEK
De telefoonboek slaat maximaal 100 invoeren op, die door alle apparaten worden 
gedeeld.

De voicemail indicatie resetten:
1. Druk op        om de OPR. LIJST te selecteren.
2. Prima     ou     para selecionar o registo do correio de voz.
3. Lang indrukken van toets 4 en vervolgens moet           verdwijnen.

10.1.   Toevoegen van een nieuwe telefoonboek invoer
In standby modus:
1. Indrukken         of
2. Druk op       , indrukken     om TELEFOONBK te selecteren en druk vervolgens 
 op        om ALL te selecteren en druk op         .

3. Druk op       , TOEVOEGEN wordt weergegeven en druk op       .
4. Voer een telefoonnummer in en druk op        .
5. Voer een naam in en druk vervolgens op       .  U hoort bevestigingsgeluiden.

9.6.1.   Gebruik de handset of luidsrprekermodus van de 
 handset
•   Lang indrukken # toets op de handset om uw huidige gesprek in de wacht te 
     zetten en de nieuwe oproep aan te nemen.
•   Lang indrukken # toets op de handset om heen en weer te schakelen tussen 
     gesprekken.
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10.2.   Een telefoonboekvermelding bekijken

10.3.  Een telefoonboekvermelding opzoeken

1. Selecteer een gewenste vermelding van de oproeplijst en druk vervolgens 
 op        .
2. TOEVOEGEN wordt weergegeven, druk vervolgens op     of      om BEKIJKEN 
 te selecteren en druk op        om de naam en het nummer van de vermelding 
 te bekijken.

1. Volg de stappen hierboven in Een telefoonboekvermelding bekijken om 
 het telefoonboek te openen.
2. Voer de eerste karakter in van de te zoeken naam. 

Indrukken           om terug te keren naar vorig menu of lang indrukken           om 
terug te keren naar standby modus. 

10.4.  Een telefoonboekvermelding bewerken
1. electeer een gewenste vermelding van de oproeplijst en druk vervolgens 
 op       .
2. TOEVOEGEN wordt weergegeven, druk vervolgens op     of     om BEWERKEN 
 te selecteren en druk op        om het nummer te bewerken.
3. Druk op        om de naam te bewerken. U hoort bevestigingsgeluiden.

Opmerking: tijdens het invoeren van nummer of naam kan een nummer of letter 
worden gewijzigd door indrukken van           , de laatste nummer of letter wordt 
verwijderd.

10.5.   Opslaan telefoonboek in snel kiezen
1. Selecteer een gewenste vermelding van de oproeplijst en druk vervolgens 
 op        .
2. TOEVOEGEN wordt weergegeven, druk vervolgens op     of     om TOEV. ST 
 te selecteren en druk op         .
3. Indrukken    of    om TOETS 1 tot 9 te selecteren.
4. Druk op       om te bevestigen. U hoort bevestigingsgeluiden.
 

10.6.   Eliminar uma entrada da agenda
1. Selecteer een gewenste vermelding van de oproeplijst en druk vervolgens 
 op         .
2. TOEVOEGEN wordt weergegeven, druk vervolgens op     of     om WISSEN te 

 selecteren en druk op        .
3. BEVESTIG? wordt getoond, druk op       om te bevestigen.  U hoort 
 bevestigingsgeluiden.
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3. Indrukken     of     om TOETS 1 ... 9 te selecteren en druk vervolgens op        .
4. TOEVOEGEN wordt weergegeven en druk vervolgens op        . 
5. Voer een nummer in en druk vervolgens op       .
6. Voer een naam in en druk vervolgens op       . U hoort bevestigingsgeluiden.
7. Indrukken          om terug te keren naar vorig menu of lang indrukken   

 om terug te keren naar standby modus.

10.7.   Toevoegen aan snelkiestoets
1. Selecteer een gewenste vermelding van de oproeplijst en druk vervolgens 
 op         .
2. TOEVOEGEN wordt weergegeven, druk vervolgens op     of     om TOEV. ST te 
 selecteren en druk op         .
3. Indrukken     of     om TOETS 1...TOETS 9 te selecteren druk op        om te 
 bevestigen. U hoort bevestigingsgeluiden.

U kunt bekijken hoeveel telefoonboek vermeldingen zijn opgeslagen van de totaal 
100 vermeldingen.

1. Indrukken       , druk op         .
2. TOEVOEGEN wordt weergegeven, druk vervolgens op     of      om TB STATUS 
 te selecteren en druk op         .
3. X / 100 BEZET wordt weergegeven.

10. 8.  Status van telefoonboek

11. SNELKIESTOETSEN (TOETS 1 T/M 9)
U kunt toets 1 tot en met 9 op de handset als snelkiestoetsen, door er lang op te 
drukken om in de wachtstand of in de spreekmodus te bellen.

1. Druk op        , indrukken     om TELEFOONBK te selecteren en druk 
 vervolgens op        .
2. Indrukken     om SNELKIEZEN en druk vervolgens op        .

11.1.  Opslaan van een snelkies vermelding
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Deze functie is beschikbaar als u zich geabonneerd heeft op de Caller Line 
Identification dienst bij uw telefoondienst provider. 
Uw telefoon kan u helpen de oproepen te weigeren die worden behandeld als 
zwarte lijst, wat in totaal 100 zwarte lijst vermeldingen bevat. Uw telefoon helpt om 
de oproep stil te weigeren, zodra de zwarte lijst oproep belt. De zwarte lijst oproep
wordt ook opgenomen in de oproeplijst met         pictogram, zoals onderstaand 
scherm:

12.     ZWARTE LIJST

1. Herhaal de stappen t t/m 3 in paragraaf 11.1.
2. BEKIJKEN wordt weergegeven en druk vervolgens op        .
3. De vermelding (nummer en naam) kan worden bekeken.

11.2.   Bekijken van een snelkies vermelding

1. Herhaal de stappen t t/m 3 in paragraaf 11.1.
2. BEKIJKEN wordt weergegeven en druk vervolgens op      of      om BEWERKEN, 
 te selecteren en druk vervolgens op        .
3. Bewerk een nummer en druk vervolgens op        .
4. Bewerk een naam en druk vervolgens op        . U hoort bevestigingsgeluiden.

11.3.   Bewerken van een snelkies vermelding

Opmerking: tijdens het invoeren van nummer of naam kan een nummer of letter
worden gewijzigd door indrukken van         , de laatste nummer of letter wordt 
verwijder

11.4.   Verwijderen van een snelkies vermelding

1. Herhaal de stappen t t/m 3 in paragraaf 11.1.
2. BEKIJKEN wordt weergegeven en druk vervolgens op     of     om WISSEN te 
 selecteren en druk vervolgens op        .
3. BEVESTIG? wordt weergegeven en druk vervolgens op       . U hoort 
 bevestigingsgeluiden.

Indrukken          om terug te keren naar vorig menu of lang indrukken   
om terug te keren naar standby modus.
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Opmerking: tijdens het invoeren van nummer of naam kan een nummer of letter
worden gewijzigd door indrukken van         , de laatste nummer of letter wordt 
verwijderd.

12.4.   Verwijderen van een zwarte lijst vermelding
1. Selecteer een vermelding in de zwarte lijst en druk op       .
2. TOEVOEGEN wordt weergegeven en druk vervolgens op      of     om WISSEN 
 te selecteren en druk vervolgens op       .
3. BEVESTIG? wordt weergegeven en druk vervolgens op        . U hoort 
 bevestigingsgeluiden.

12.5.   Verwijderen van alle zwarte lijst vermelding
1. Selecteer een vermelding in de zwarte lijst en druk op        .
2. TOEVOEGEN wordt weergegeven en druk vervolgens op      of     om WIS 
 ALLES te selecteren en druk vervolgens op        .
3. BEVESTIG? wordt weergegeven en druk vervolgens op       . U hoort 
 bevestigingsgeluiden.

12.1.   Opslaan van een zwarte lijst vermelding

12.2.   Bekijken van een zwarte lijst vermelding

1. Druk op        , indrukken     om ZWRT LIJST te selecteren en druk vervolgens 
 op       .
2. Indien de vermelding leeg is, wordt LEEG voor 3 seconden weergegeven, 
 vervolgens wordt TOEVOEGEN getoond, of indien de vermelding niet leeg is, 
 druk op       . TOEVOEGEN wordt weergegeven.
3. Druk op        , voer het nummer in en druk op        .
4. Voer een naam in en druk vervolgens op       . U hoort bevestigingsgeluiden.
5. Indrukken         om terug te keren naar vorig menu of lang indrukken       
 om terug te keren naar standby modus.

1. Selecteer een vermelding in de zwarte lijst en druk op        .
2. TOEVOEGEN wordt weergegeven en druk vervolgens op     of     om BEKIJKEN 
 te selecteren en druk vervolgens op       . 
3. De vermelding (nummer en naam) kan worden bekeken.

12.3.   Bekijken van een zwarte lijst vermelding
1. Selecteer een vermelding in de zwarte lijst en druk op       .
2. TOEVOEGEN wordt weergegeven en druk vervolgens op     of     om 
 BEWERKEN te selecteren en druk vervolgens op        .
3. Bewerk een nummer en druk vervolgens op        .
4. Bewerk een naam en druk vervolgens op        . U hoort bevestigingsgeluiden.

Indrukken         om terug te keren naar vorig menu of lang indrukken         om 
terug te keren naar standby modus.
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Opmerking: tijdens het invoeren van nummer of naam kan een letter worden 
gewijzigd door indrukken van         , de laatste nummer of letter wordt verwijderd.

13.2.   Selecteer melodie van de alarmherinnering
1. Herhaal de stappen t t/m 3 in paragraaf 13.1.
2. AAN / UIT wordt weergegeven en druk vervolgens op     om MELODIE te 
 selecteren en druk op         .
3. Indrukken     of      om de gewenste melodie te selecteren.
4. Druk op         om te bevestigen. U hoort bevestigingsgeluiden.

13.3.   Hernoemen van de alarmherinnering
1. Herhaal de stappen t t/m 3 in paragraaf 13.1.
2. AAN / UIT wordt weergegeven en druk vervolgens op     om HERNOEM te 
 selecteren en druk op        .
3. Wijzig de naam van ALARM  in de naam die u wenst (max. 9 letters of cijfers)
4. Druk op         om te bevestigen. U hoort bevestigingsgeluiden.

U kunt bekijken hoeveel zwarte lijst vermeldingen zijn opgeslagen van de totaal 
100 vermeldingen.

12.6.  Status van een zwarte lijst vermelding

1. Druk op        , indrukken     om ZWRT LIJST te selecteren en druk 
 vervolgens op        .
2. Druk op        , TOEVOEGEN wordt weergegeven.
3. Indrukken      of      om TB STATUS te selecteren druk vervolgens op        .
4. X / 100 BEZET wordt weergegeven.

De functie herinnering helpt u om belangrijke gebeurtenissen te herinneren. U 
kunt de herinnering instellen om uw stem op te nemen of een alarmgeluid te 
gebruiken om u slechts één keer te herinneren, of dagelijks, maandag tot vrijdag of 
zaterdag tot zondag. Nadat u de herinnering hebt ingesteld, waarschuwt het 
systeem u bij het alarm.     
Elke herinnering kan maximaal 2 minuten duren

13.1.   Schakel alarmherinnering in, stel tijd en frequentie in.
1. Druk op        bij standby.
2. Indrukken     of      om HERINNERNG te selecteren en druk vervolgens op       .
3. Indrukken     of      om ALARM 1..10 en druk vervolgens op        . 
4. AAN/UIT wordt weergegeven, druk vervolgens op       om UIT te selecteren.
5. Voer de tijd in en druk op        .
6. Indrukken     of    om de frequentie EEN KEER, DAGELIJKS, MA-VRIJ, ZA-ZO te 
 selecteren. 
7. Druk op        om te bevestigen. U hoort bevestigingsgeluiden.

13.     HERINNERING



1. Herhaal de stappen t t/m 3 in paragraaf 13.1.
2. AAN / UIT wordt weergegeven en druk vervolgens op     om STEM MEMO te 
 selecteren en druk op        .
3. START wordt weergegeven en druk vervolgens op     om OPNEMEN te 
 selecteren en druk op        .
4. OPNEMEN… wordt weergegeven. Na de pieptoon, kunt u uw stem 
 opnemen.
5. Druk op        om uw stemopname te stoppen. Uw stem wordt opnieuw 
 afgespeeld.
6. Indrukken        om terug te keren naar vorig menu of lang indrukken   
 om terug te keren naar standby modus.
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13.4.   Opnemen van memostem van de alarmherinnering

De totale opslagcapaciteit voor de uitgaande bericht, berichten en memo's bedraagt 
ongeveer 30 minuten. 
Opmerking: Uw antwoordapparaat beantwoordt de oproep na 14 keer overgaan, 
ook als het antwoordapparaat is uitgeschakeld. Dit is om de externe toegang functie 
te laten werken
.

Als het antwoordapparaat is ingeschakeld zal deze oproepen en berichten 
vastleggen.
De rode bericht LED         op de telefoonbasis is aan en de          pictogram op de 
handset zal ook aan zijn.

Opmerkingen: 

14. ANTWOORDAPPARAAT

14.1.  Het antwoordapparaat in-/uitschakelen

1. U kunt uw memostem afspelen in stap 3 door START te selecteren en 
 vervolgens op        drukken. SPELEND STEM TAG…… verschijnt.    
2. U kunt uw memostem verwijderen in stap 3 door WISSEN te selecteren en 
 vervolgens op        drukken. Hierna zal RESET NAAR STANDAARD verschijnen 
 nadat de memo is verwijderd.
3. Indien er geen memo in de alarmherinnering aanwezig is, zal alleen de 
 melodie gedurende 2 minuten van de alarmtijd spelen.

Indrukken toets       op het basisstation om het antwoordapparaat aan of uit te 
zetten. 
Opmerking: De rode bericht LED          op de telefoonbasis zal uit zijn als het 
antwoordapparaat uit is en de         pictogram op de handset zal ook uit zijn.

Beantwoorden aan / uit via draadloze telefoon :

1.  Druk op        in de modus standby.
2.   Indrukken      of     om ANTW. SYS te selecteren en druk vervolgens op       .
3.   Indrukken      of     om TAM AAN/UI te selecteren en druk vervolgens op       .
4.    Indrukken      of     om ANN of UIT te selecteren en druk vervolgens op        
 om op te slaan. U hoort bevestigingsgeluiden.

Beantwoorden aan / uit via basisstation :



1. Druk op        in de modus standby. 
2. Indrukken     of      om ANTW. SYS te selecteren en druk vervolgens op        .

• Druk op        om TERUGSP. te selecteren voor het afspelen van nieuwe berichten.   

• Tijd en datum van de het afgespeelde bericht worden op het scherm weergegeven
   als het via de handset wordt beluisterd.
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Als er 2 nieuwe berichten in de telefoon zijn opgeslagen, verschijnt “2 NIEUWE 
BERICHTEN” en de         pictogram zal op het scherm van de handset knipperen, de 
rode bericht LED         op de telefoonbasis zal knipperen.
Als het geheugen vol is, zal ANTW.APP in het scherm verschijnen.

14.2.   Bericht afspelen

• Indrukken       om het bericht via het oortje van de handset af te spelen.
• Schuif                omhoog of omlaag aan de zijde van de handset om de 
   luidsprekervolume in te stellen.
• Druk op 6 om naar het volgende bericht te gaan.
• Druk op 4 om het bericht dat momenteel wordt afgespeeld te herhalen. Druk 
   tweemaal op 4 om het vorige bericht te beluisteren.
• Druk op 2 om het huidige bericht te verwijderen
• Druk op 5 of        om te stoppen.

•  Na het beëindigen van alle berichten, zal “EINDE BERICHTEN” verschijnen.

Opties tijdens het afspelen :

Beluisteren van nieuwe berichten via de draadloze handset :

OF,
Tijdens afspelen, druk op        om de opties te selecteren:
STOP / DOORSTUREN / VORIGE / WISSEN

1. Indrukken         om via de basisluidspreker naar nieuwe berichten te luisteren.
 Nadat alle nieuwe berichten zijn afgespeeld, klinkt er een lange pieptoon uit 
 de basis.
2. Om oude berichten af spelen, druk nogmaals op         om te beluisteren.

ÉBeluisteren van nieuwe berichten via het basisstation :
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Verwijderen van alle oude berichten via het basisstation :

1. Lang indrukken van     tijdens standby modus om alle oude berichten te 
 verwijderen, U hoort bevestigingsgeluiden.

14.4.   Een memo opnemen
U kunt uw memo opnemen voor een andere gebruiker.

1. Druk op         in standby modus om naar het hoofmenu te gaan.
2. Indrukken      of     om ANTW. SYS te selecteren en druk vervolgens op        .
3. TERUGSP. wordt weergegeven en druk vervolgens op     of     om MEMO te 
 selecteren en druk vervolgens op        .
4. OPNEMEN verschijnt op het scherm. Spreek na de toon in de richting van 
 de microfoon.
5. Druk op         wanneer u klaar bent met opnemen. BERICHT MEMO… 
 verschijnt op het scherm. Uw opgenomen memo wordt afgespeeld. 
 Keer dan terug naar het vorige menu.
6. Als een andere gebruiker naar de memo luistert (voor procedure zie 
 paragraaf 14.2 via handset of basisstation), worden tijd & datum van de 
 memo weergegeven op het scherm indien wordt geluisterd via de handset.

1. Indrukken         om via de basisluidspreker naar nieuwe of oude berichten 
 te luisteren.  
2. Indrukken     om het bericht dat momenteel wordt beluisterd te verwijderen.  
 U hoort bevestigingsgeluiden.

14.3.   Suppression des anciens messages 

• Glissez           vers le haut/bas  sur le côté de la base pour ajuster le volume dans le 
   haut-parleur.
• Appuyez sur        pour répéter le message en cours de lecture.
• Appuyez sur      pour supprimer le message en cours.
• Appuyez sur         pour arrêter.
• Appuyez sur         pour diminuer la vitesse de lecture.

Supprimer tous les anciens messages depuis le combiné :

Verwijder een bericht via het basisstation :

Options disponibles pendant la lecture :

1. Druk op        in de modus standby.
2. Indrukken      of      om ANTW. SYS te selecteren en druk vervolgens op        .
3. TERUGSP. wordt weergegeven en druk vervolgens op     of     om 
 DEL OUD te selecteren en druk vervolgens op        . 
4. De handset toont BEVESTIG? Druk vervolgens op        om te bevestigen. 
5. De handset toont WISSEN... en vervolgens wordt GEWIST weergeven. 
 U hoort bevestigingsgeluiden.
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14.5.   Uitgaande bericht (OGM)

14.5.1.   Afspelen van uw uitgaande bericht (OGM)
1.  Druk op         in de modus standby.
2.  Indrukken     of     om ANTW. SYS te selecteren en druk vervolgens op        .
3.  TERUGSP. wordt weergegeven en druk vervolgens op     of      om ZET TAM 
 te selecteren en druk vervolgens op        .
4.  BELSCHERM wordt weergegeven en druk vervolgens op      of     om 
 ANTWAP BER te selecteren en druk vervolgens op        .
5.  START wordt weergegeven op het scherm en druk vervolgens op        , 
 BERICHT AFSPELEN wordt weergegeven, dan speelt het het standaard 
 uitgaande bericht af.

De telefoon is vooraf ingesteld met een groet dat oproepen beantwoord met “laat 
een bericht achter na de toon.” U kunt dit standaard uitgaand bericht gebruiken of 
vervangen door uw eigen bericht.

• ANTW.APP wordt weergegeven in het scherm als u probeert een memo op te 
   nemen wanneer het geheugen vol is.
• Elke memo kan maximaal 4 minuten duren.
• Memo's korter dan twee seconden worden niet opgenomen.

Opmerkingen :

14.5.2.   Enregistrement d’une annonce spécifique
1. Herhaal de stappen t t/m 4 in paragraaf 14.5.1
2. START wordt weergegeven op het scherm en druk vervolgens op     om 
 OPNEMEN te selecteren en druk vervolgens op       .
3. OPNEMEN…wordt weergegeven en na de toon kunt u uw eigen 
 uitgaande bericht opnemen 
4. Na het beëindigen van de opname, druk op        , BERICHT AFSPELEN wordt 
 weergegeven en zal het uw eigen uitgaande bericht afspelen.

Opmerkingen :
• Uw uitgaande bericht kan maximaal 90 seconden duren.
• Uitgaande berichten korter dan twee seconden worden niet opgenomen.



1. Herhaal de stappen t t/m 4 in paragraaf 14.5.1
2. START wordt weergegeven op het scherm en druk vervolgens op     om 
 WISSEN te selecteren en druk vervolgens op        .
3. RESET NAAR STANDAARD wordt weergegeven, u hoort 
 bevestigingsgeluiden.

Als het antwoordapparaat is ingeschakeld en er een inkomend bericht is, zal het 
basisstation meeluisteren starten indien meeluisteren is ingeschakeld na de vooraf 
ingestelde aantal keren overgaan van de antwoordvertraging, druk op        om ook 
mee te luisteren via de handset. 
Op elk moment kunt u op de handset indrukken         als u het gesprek wilt 
aannemen, of indrukken      op de telefoonbasis, en de berichtopname wordt 
automatisch gestopt. Als het antwoordapparaat bezig is met opnemen, wordt het 
al opgeslagen bericht opgeslagen.
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1. Herhaal de stappen t t/m 3 in paragraaf 14.6.1
2. Indrukken      of     om OPNEEMTIJD te selecteren en druk vervolgens op       .
3. Indrukken      of     om 60s, 120s, 180s of ONEINDIG te selecteren en druk 
 vervolgens op        om op te slaan. U hoort bevestigingsgeluiden.

14.6.   Instellingen antwoordapparaat 
14.6.1.   Instellen antwoordvertraging

14.6.2.   Opnameduur

1. Druk op        in de modus standby.
2. Indrukken      of     om ANTW. SYS te selecteren en druk vervolgens op        .
3. Indrukken      of     om ZET TAM te selecteren en druk vervolgens op       .
4. Indrukken      of     om ANTW. LAAT te selecteren en druk vervolgens op       .
5. Indrukken      of     om 2, 4, 6, 8, 10x overgaan te selecteren of TIJDSBESP en 
 druk vervolgens op        om op te slaan. U hoort bevestigingsgeluiden.

U kunt het aantal belsignalen instellen voordat het antwoordapparaat antwoordt en 
uw OGM begint af te spelen. U kunt het antwoordapparaat instellen om na 2 tot 
10x overgaan te antwoorden of TIJDSBESP.
Als TIJDSBESP is geselecteerd, beantwoordt het antwoordapparaat na 2x overgaan 
wanneer u nieuwe berichten hebt en na 4x overgaan wanneer u geen nieuwe 
berichten hebt. 

U kunt de maximale lengte van de opnameduur van de inkomende berichten 
instellen.

14.6.3.   Meeluisteren

1. Herhaal de stappen t t/m 3 in paragraaf 14.6.1
2. BELSCHERM wordt weergegeven en druk vervolgens op       .
3. Indrukken     of      om tussen On en Off te selecteren en druk vervolgens op
         om op te slaan. U hoort bevestigingsgeluiden.

14.5.3.   Verwijderen van uw uitgaande bericht
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• Druk op       om de functie tijdelijk in te schakelen als het is uitgeschakeld.
   Schuif               omhoog of omlaag aan de zijde van de handset om de 
   uidsprekervolume in te stellen.
• Indrukken         om de functie tijdelijk uit te schakelen.

Opties terwijl een bericht in de telefoonbasis wordt opgenomen :

Opties terwijl een bericht in de draadloze handset wordt opgenomen :

• Schuif omhoog/omlaag          aan de zijde van het basisstation om de 
    luidsprekervolume in te stellen
• Indrukken         om de functie tijdelijk uit te schakelen.

U kunt op afstand toegang krijgen tot het antwoordapparaat door uw vaste 
telefoonnummer te bellen van elke telefoon met druktoetsen.
Met uw telefoon kunt u uw berichten controleren of uw antwoordapparaat 
bedienen door het antwoordapparaat op te bellen wanneer u niet thuis bent, 
door een tweecijferige PIN-code voor de externe toegang in te voeren op een 
toonkiestelefoon. 

14.6.4.   Activeren externe toegang

Activeren van de functie externe toegang :

Wijzigen van de externe code :

1. Druk op        in de modus standby.
2. Indrukken      of     om ANTW. SYS te selecteren en druk vervolgens op        .
3. Indrukken      of     om ZET TAM te selecteren en druk vervolgens op        .
4. Indrukken      of     om AFST TOEG te selecteren en druk vervolgens op       .
5. Indrukken      of     om AAN of UIT te selecteren en druk vervolgens        om op 
 te slaan. U hoort bevestigingsgeluiden.

1. Herhaal de stappen t t/m 3 hierboven.
2. Indrukken      of     om WIJZ. PIN te selecteren en druk vervolgens        om 
 een 2-cijferig nummer in te voeren.
3. Druk op        om te bevestigen. U hoort bevestigingsgeluiden.

1. Plaats een oproep vanaf een toonkiestelefoon op uw telefoon.

2. Wanneer het antwoordapparaat de oproepen beantwoordt en het 
 uitgaande bericht begint af te spelen, druk op toets      en vervolgens de 
 2-cijferige externe toegangscode (00 is de vooraf ingestelde code). 

3. Vervolgens werkt de volgende beschrijving door op de volgende toets van 
 uw toonkiestelefoon te drukken

U kunt uw telefoon bellen vanaf een andere toonkiestelefoon om het 
antwoordapparaat in of uit te schakelen en op afstand naar uw berichten te 
luisteren.

Om op afstand toegang te krijgen tot uw antwoordapparaat op afstand :
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14.6.5.   Bericht attentietoon 

1. Druk op        in de modus standby.
2. Indrukken      of      om ANTW. SYS te selecteren en druk vervolgens op       .
3. Indrukken      of      om ZET TAM te selecteren en druk vervolgens op       .
4. Indrukken      of      om MSG ALERT te selecteren en druk vervolgens op       .
5. Indrukken      of      om AAN of UIT te selecteren en druk vervolgens op       
 om te bevestigen. U hoort bevestigingsgeluiden.

• Wordt er binnen 5 seconden geen toets aangeraakt, dan sluit het antwoordapparaat 
   automatisch de communicatie uit.
• Wanneer het antwoordapparaat is uitgeschakeld, antwoordt de telefoon na 14x 
   overgaan en wordt het uitgaande bericht afgespeeld.

Als de bericht attentietoon is ingeschakeld, piept de telefoonbasis om de 10 
seconden om u te waarschuwen voor nieuwe berichten. De piep stopt als alle nieuwe 
berichten zijn beluisterd. 

Bij het indrukken van een willekeurige toets van de telefoonbasis, wordt de bericht 
attentietoon op stil gezet.
De bericht attentietoon wordt afgespeeld met het volgende inkomende bericht.

Toets

2

4

5
6
7
9

Opmerkingen :

Opmerking: Tijdelijk uitschakelen van de bericht attentietoon

Omschrijving

Alle berichten afspelen.

Verwijder het bericht dat momenteel wordt afgespeeld.
Ga naar het volgende bericht.
Het antwoordapparaat inschakelen.
Het antwoordapparaat uitschakelen.

Herhaal het huidige bericht of druk tweemaal voor het 
vorige bericht.

Bereik buiten Maximaal 300 meter*

Bereik binnen

Aantal handsets

Levensduur handset 
batterij
(gemiddelde waarden)

Maximaal 50 meter*

maximaal 4

Intercom Modus Ja
Driewegs conferentie
(1 van buitenaf +
2 intern)

Ja

10 uur spreektijd**
100 uur standby**

15.     TECHNISCHE SPECIFICATIES
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Elektrische aansluiting/
Basisstation
Netadapter/
Lader

Basisstation :
Modelnr.: CS6F060080FGF, CS6F0600080FBF, 
S006AKB0600080
Ingang: 100-240 V/50-60 Hz/0.2 A Uitgang: 
6 V DC/800 mA
Lader: RJ-AS060450E002, RJ-AS060450B001, 
VT04EEU06045, VT04EUK06045
Ingang: 100-240 V/50-60 Hz/0.2 A Uitgang: 
6 V DC/450 mA
Gebruik alleen de meegeleverde adapters.
Enkele fase AC, uitgesloten IT-installatie bepaald door 
de standaard EN60950. 
Voorzichtig: De spanning van het netwerk is 
geclassificeerd als gevaarlijk door de criteria van deze 
standaard.

Telefoonaansluiting Toestel ontworpen voor aansluiting op een TNV3-klasse 
(spanning van het telecommunicatienetwerk) analoge 
telefoonlijn als beschreven in de standaard EN620950.

Batterijen AAA NiMH batterijen– 1.2 V (3 stuks)
Gebruik alleen de meegeleverde batterijen.
Gebruik van elk ander type batterij vertoont een 
explosiegevaar. Gebruikte batterijen moeten worden 
afgevoerd in overeenstemming met de geldende 
milieubeschermingsvoorschriften.

Bedrijfstemperatuur Van 5°C tot 40°C

* waarden kunnen verschillen afhankelijk van de omgeving.
** Afhankelijk van de initiële batterijlading.

Als u problemen met uw telefoon heeft, probeer dan onderstaande gegeven 
suggesties.

Als algemene regel geldt dat als zich een probleem voordoet, de batterijen van alle 
handsets in uw installatie gedurende ongeveer 1 minuut worden verwijderd en 
vervolgens de stroomtoevoer naar het basisstation wordt losgekoppeld en opnieuw 
wordt aangesloten en de batterijen van de handset opnieuw worden geplaatst.

Telefoon werkt niet
• Zorg ervoor dat u de batterijen correct hebt geïnstalleerd.
• Controleer of de netspanning correct is aangesloten voor het basisstation en de 
   oplader

16.     PROBLEEM OPLOSSEN
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“NO LINE” verschijnt in het scherm
• Is het telefoonsnoer aangesloten op de telefoonaansluiting?
• Gebruik alleen het meegeleverde telefoonsnoer.
• De telefoonsnoer werkt mogelijk niet goed. Installeer een nieuw telefoonsnoer.
• Ontkoppel de telefoon en sluit een andere telefoon aan. Als er geen beltoon op 
   deze telefoon is te horen, ligt het probleem in de bedrading of plaatselijke dienst. 
   Neem contact op met uw telefoonmaatschappij.

Geen beltoon
• Is het telefoonsnoer aangesloten op de telefoonaansluiting?
• Controleer of de netvoeding is ingeschakeld.
• Gebruik alleen het meegeleverde telefoonsnoer.
• De telefoonsnoer werkt mogelijk niet goed. Installeer een nieuw telefoonsnoer.
• Verplaats de draadloze handset dichter naar de telefoonbasis. Het kan buiten het 
   bereik zijn.
• Ontkoppel de telefoon en sluit een andere telefoon aan. Als er geen beltoon op 
   deze telefoon is te horen, ligt het probleem in de bedrading of plaatselijke dienst. 
  Neem contact op met uw telefoonmaatschappij.

Kan niet bellen of berichten ontvangen
• Controleer of de netvoeding correct is aangesloten.
• De batterij moet mogelijk worden opgeladen.
• Is eer een stroomonderbreking geweest? Zo ja, de handset gedurende 10 seconden
   terugplaatsen op het basisstation en opnieuw proberen. Werkt het dan nog steeds 
   niet, ontkoppel de batterijen en de netvoeding gedurende 10 minuten, vervolgens 
   weer aansluiten en weer proberen.
• Als bent aangesloten op een PABX, controleer of u een toegangscode moet kiezen.

Uw eigen stem kan niet worden aangekondigd als het telefoonnummer van de 
inkomende oproep hetzelfde is als 1 of 4 opgeslagen fotogeheugens 
• Het belvolume is mogelijk uitgeschakeld.
• Spraakopname in 1 van 4 fotogeheugens is niet gelukt. Raadpleeg Paragraaf 7.3 
   om opnieuw op te nemen. 
• Uw telefoonlijn is mogelijk niet geabonneerd of de beschikbaarheid van de service 
   is niet bij de aanbieder van de vaste lijn.

Draadloze handset gaat niet over
• Het belvolume is mogelijk uitgeschakeld.
• Controleer of de netvoeding correct is aangesloten.
• Zorg ervoor dat de draadloze handset bij het basisstation is aangemeld.

Geen display in de draadloze handset
• De batterijen kunnen leeg of verkeerd geplaatst zijn.
• Opladen of vervang de batterijen
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Handset weergeeft “ZET OP BS V. VOEDEN”
• Controleer of de netvoeding correct is aangesloten.
• Controleer of de draadloze handset zich binnen het bereik van het basisstation 
   bevindt.

Geen spraaklabel aankondiging van draadloze handset tijdens het overgaan
• Het moet normaal worden na 1 minuut in de standby modus zonder enige 
   bediening van de telefoon.

Zoemend geluid op mijn telefoon of op andere elektrische apparatuur in de buurt
• Soms kan uw telefoon interferentie veroorzaken met ander elektrische apparatuur 
   als deze te dichtbij is geplaatst. Het wordt aanbevolen dat u uw telefoon op 
   minstens één meter afstand van elektrische apparaten of metalen obstakels plaatst 
   om elk risico op interferentie te vermijden.
• Als u een ADSL-internetservice hebt, controleer dan of de juiste filters zijn 
   geïnstalleerd om interferentie te voorkomen.

U hoort de bezettoon wanneer u op toets           drukt van de handset 
• Zorg ervoor dat de draadloze handset in het bereik is van het basisstation.
• Een ander aangemeld draadloze handset bij de telefoonbasis kan op de lijn zitten.

Antwoordapparaat neemt geen berichten op
• Zorg ervoor dat het antwoordapparaat is ingeschakeld. 
• Het geheugen is mogelijk vol. Verwijder enkele oude berichten om ruimte vrij te 
   maken. 
 
Geen toegang tot uw berichten vanaf een andere telefoon
• Heeft u de PIN-code voor externe toegangsbeveiliging gewijzigd? 
• Zorg ervoor dat u belt vanaf een toonkiestelefoon. Bij het kiezen van een nummer, 
  moeten tonen hoorbaar zijn. 
• Het antwoordapparaat detecteert de externe toegangscode mogelijk niet, 
   wanneer uw uitgaande bericht wordt afgespeeld.  Probeer nogmaals snel op de 
   externe toegangscode te drukken.
• Mogelijk is er storing op de telefoonlijn die u gebruikt. Druk tijdens het kiezen 
   stevig op de toetsen op het toetsenbord.

Voicemail en             worden op het display weergegeven en ik weet niet waarom.

Uw telefoon heeft een voicemailindicatie die losstaat van het ingebouwde 
antwoordsysteem. Als           op het display verschijnt, heeft uw telefoon een signaal 
van uw telefoon serviceprovider ontvangen dat u een voicemailbericht wacht dat u 
van uw telefoon serviceprovider op kunt halen. Neem contact op met uw telefoon
serviceprovider voor meer informatie over toegang tot uw voicemail.

In de winkel waar u uw telefoon heeft gekocht, kunt u ook informatie en 
ondersteuning voor de after-sales vinden.
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17.     PRODUCTGARANTIE

U wordt verzocht de gebruikshandleiding die in deze verpakking is bijgevoegd, 
aandachtig door te lezen.

Het product Swissvoice Xtra2155 is apparatuur, goedgekeurd in 
overeenstemming met de Europese regelgeving. Dit wordt bevestigd door het 
CE-merk.

Het product dat u zojuist hebt gekocht, is een technologisch product, dat met 
zorg moet worden gehanteerd.

Opmerking: u beschikt over een wettelijke garantie voor dit product in 
overeenstemming met de toepasselijke regelgeving voor de verkoop van 
consumptiegoederen in het land waarin u dit hebt aangeschaft.

Voor alle informatie in verband met deze wettelijke garantie, wendt u zich tot 
uw detailhandelaar.

Onverminderd de wettelijke garantie die op deze producten van toepassing is, 
garandeert ATLINKS Europe, met zetel in 147 avenue Paul Doumer 92500 Rueil 
Malmaison, Frankrijk, dat het product dat in de aanwezige verpakking zit, 
conform is aan de technische specificaties vermeld in de gebruikshandleiding die 
in de huidige verpakking is bijgevoegd. Deze garantie geldt gedurende een 
garantieperiode, gerekend vanaf de aanschafdatum van het nieuwe product, dat 
is de datum die vermeld is op uw factuur of uw kassabon waarop de naam van 
uw detailhandelaar is aangegeven en die het bewijs hiervan vormt, en is gelijk 
aan:

vierentwintig(24) maanden voor het telefoontoestel, met uitsluiting van de 
verbruiksartikelen, accessoires en batterijen.

Voor elke klacht krachtens deze garantie tijdens de garantieperiode, moet u het 
complete product, nadat het defect is verschenen of ontdekt, retourneren aan 
uw detailhandelaar, begeleid van het aankoopbewijs, dat bestaat uit de factuur 
of deze kassabon verstrekt door uw detailhandelaar, waarop de plaats van de 
aankoop en het serienummer van het product zijn aangegeven.

ATLINKS verbindt zich ertoe elke gebrekkige component op zijn kosten te 
herstellen, als dit gebrek veroorzaakt is door een fout in het ontwerp, het 
material of de productie, of deze op zijn kosten te vervangen door een identieke 
of ten minste equivalente component in termen van functionaliteit en prestaties.
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Als de reparatie of de vervanging onmogelijk blijkt in normale commerciële 
condities, zal het product aan u worden vergoed of worden vervangen door een 
equivalent product.

Tot de door het toepasselijke recht maximaal toegestane beperking, is het 
vervangende product of de vervangende component, die nieuw of hersteld kan 
zijn, gegarandeerd gedurende een periode van negentig (90) dagen, gerekend 
vanaf de datum van reparatie of tot de einddatum van de oorspronkelijke 
garantieperiode indien deze laatste meer is dan negentig (90) dagen, waarbij 
wordt aangetekend dat elke immobilisatieperiode van het product van ten minste 
zeven (7) dagen bij de
duur van de nog lopende garantie wordt opgeteld.

Deze garantie is niet van toepassing op de volgende gevallen:

Installatie of gebruik niet overeenkomstig de instructies zoals vermeld in de 
gebruiksaanwijzing,

Een slechte aansluiting of abnormaal gebruik van het product, met name met niet 
verenigbare accessoires, zoals aangegeven in de gebruikshandleiding,

Geopend of gewijzigd product of vervangingen door niet goedgekeurde 
onderdelen,

Gewist, onleesbaar, beschadigd serienummer,

Normale slijtage, met inbegrip van de normale slijtage van de accessoires, 
batterijen en schermen,

Niet-naleving van de technische en veiligheidsnormen die van kracht zijn in de 
geografische gebruikszone,

Product dat werd onderworpen aan een schok of is gevallen,

Product dat beschadigd is door bliksem, een elektrische overspanning, een 
warmtebron of stralingsbron, schade door water of blootstelling aan 
temperatuur-, vochtigheids- of andere excessieve omgevingscondities of elke 
andere uitwendige oorzaak op het product,

Nalatigheid of slecht onderhoud,

Een ingreep, een wijziging of een reparatie uitgevoerd door een persoon die niet 
werd erkend door Atlinks.
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In het geval van een elektrisch gevaar, fungeert de netadapter als 230V 
stroomisolatie-apparaat. Het moet daarom uit voorzorg, dicht bij het apparaat 
worden geïnstalleerd en gemakkelijk toegankelijk zijn. Om het apparaat los te 
koppelen van de primaire voedingsbron, moet de netadapter worden verwijderd 
van de 230V AC / 50 Hz contactdoos.

Als de netadapter defect raakt, moet deze door een identiek model worden 
vervangen.

Als er geen netspanning is of als er een stroomstoring is, zullen telefoons die 
draadloze handsets gebruiken niet werken.

18.     VEILIGHEID

Als het geretourneerde product niet gedekt wordt door de garantie, ontvangt u 
een prijsopgave voor de reparatie die de kosten van de analyse en de kosten van 
het transport vermeldt, die aan u zullen worden gefactureerd indien u wenst dat 
het product aan u wordt geretourneerd.

Deze garantie is geldig in het land waarin u het product op wettige wijze hebt 
gekocht, op voorwaarde dat dit land lid is van de Europese Unie.

Onder voorbehoud van de van kracht zijnde wettelijke bepalingen, zijn alle 
guaranties anders dan die beschreven in dit document, uitdrukkelijk uitgesloten.

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WET,

A) IS DE HUIDIGE GARANTIE, EXCLUSIEF ALLE OVERIGE GARANTIES, EXPLICIET OF 
IMPLICITIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, GARANTIES OP 
HANDELSKWALITEIT OF TOEPASSING VOOR EEN SPECIAAL DOEL;

B) WIJST ATLINKS ELKE AANSPRAKELIJKHEID AF VOOR VERLIES OF 
BESCHADIGING VAN GEGEVENS, VERLIES VAN HET GEBRUIK, GEMISTE WINSTEN, 
VERLIES VAN MOGELIJKHEDEN, VAN OMZET OF VAN INKOMEN, 
EXPLOITATIEVERLIEZEN, INDIRECTE, IMMATERIËLE, GEVOLG- OF BIJKOMENDE 
SCHADES;

C) IS DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN ATLINKS BEPERKT TOT DE 
AANSCHAFWAARDE VAN HET PRODUCT, BEHALVE BIJ ZWARE OF OPZETTELIJKE 
FOUTEN, EN BEHALVE BIJ LICHAMELIJKE SCHADE.
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U kunt dan geen oproepen doen of ontvangen in noodgevallen.

Daarom raden we aan om ook een conventionele telefoon als back-up te gebruiken, 
een telefoon die geen voeding nodig heeft.

! Gebruik uw telefoon niet om een gaslek te melden als u in de buurt van het lek 
staat.

Het wordt aanbevolen dat u dit apparaat niet gebruikt tijdens elektrische stormen.

Probeer de batterijen niet te openen, omdat deze chemische stoffen bevatten. In 
geval van lekkage, contact met de huid, ogen, neus en mond vermijden. In geval van 
contact, spoel het getroffen gedeelte gedurende ongeveer twintig minuten met 
stromend water en zoek dringend medische hulp. Reinig het product met 
absorberend papier of een droge doek en neem contact op met uw verkoper voor 
vervangende batterijen.

Hierbij verklaar ik, ATLINKS EUROPE , dat het type radioapparatuur DECT 
(Swissvoice Xtra 2155) conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van 
de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende 
internetadres: www.swissvoice.net

Maximale uitgangsvermogen (NTP) : 24dBm
Frequentiebereik : 1880 - 1900MHz 

Swissvoice Xtra 2155
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19.     OMGEVING
Dit symbool betekent dat uw niet-werkende elektronische apparaat 
afzonderlijk moet worden ingezameld en niet met het huisvuil mag 
worden gemengd. De Europese Unie heeft een specifiek inzamelings- en 
recyclingsysteem geïmplementeerd waarvoor de producenten 
verantwoordelijk zijn.

Dit apparaat is ontworpen en vervaardigd met hoogwaardige materialen en 
componenten die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden 
gebruikt. Elektrische en elektronische apparaten bevatten mogelijk onderdelen 
die nodig zijn om het systeem goed te laten functioneren, maar die een gevaar 
voor de gezondheid en het milieu kunnen vormen als ze niet op de juiste 
manier worden verwerkt of afgevoerd. Gooi daarom uw niet-functionerende 
apparaat niet weg met het huishoudelijk afval.

Als u de eigenaar van het apparaat bent, moet u het deponeren bij de juiste 
plaatselijke verzamelpunt of het bij de verkoper laten als u een nieuw apparaat 
koopt.
- Als u een professionele gebruiker bent, volg dan de instructies van uw 
leverancier op.
- Als het apparaat aan u is verhuurd of voor zorg is achtergelaten, neem dan 
contact op met uw serviceprovider.

Om het milieu te beschermen, heeft ATLINKS dit apparaat uitgerust met een 
schakelende voeding die een betere energie-efficiëntie biedt. De voordelen 
omvatten niet alleen een zeer laag stroomverbruik, maar ook een compacter 
formaat dan de conventionele voedingen die in de vorige serie werden 
gebruikt.

De gebruikte batterijen van uw telefoon (als deze batterijen bevatten) moeten 
worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende 
milieubeschermingsvoorschriften. Houd u aan de plaatselijke voorschriften.

Lever uw batterijen in bij uw verkoper of voer ze af naar een erkend 
recyclingcentrum.

Help ons de omgeving te beschermen waarin we leven!
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